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 »به نام خدا«
 

 

 

 »صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان هاي مردم نهاد جوانان  شیوه نامه«

 

ت /27862آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد جوانان به شماره  با استنادبه

ایجاد وحدت  منظور بههمچنین  و وزیران و اصالحات بعديمحترم  هیات 8/5/1384مورخه 31281

وزارت کشور موارد ذیل در  ضوابط ومقرراتهاي جوانان باسمنوضعیت یه درخصوص تطبیق رو

 ها لحاظ گردد.پرونده سمن

 

) 1به منظور تأیید نام سازمان هاي مردم نهاد جوانان، نام هاي پیشنهادي متقاضی تأسیس (فرم پیوست  -1

ي اجتماعی جوانان وزارت ورزش و ) به اداره کل مشارکتها 2همراه نامه تنظیم شده ( فرم پیوست  

  جوانان ارسال و پس از تأیید نام در لوح اعتبارنامه تخصصی درج می گردد.

 : در انتخاب نام موارد ذیل رعایت گردد:) 1(تبصره 

موسسه) در اسامی سازمانهاي مردم  –مجمع  –جمعیت  –کانون  –انجمن  –عناوین (خانه  -

 نهاد بکار گرفته شود.

باشند می» موسسه«هایی که با پیشوند فقط براي سمن» غیردولتی«و » مردم نهاد«رت درج عبا -

فوق، درج عبارت مردم نهاد ضرورتی  جوانان غیر از پیشوند هاي ضروري است و براي سمن

  ندارد.

 نام سمن متناسب با هدف و موضوع فعالیت انتخاب گردد -

ملی به عنوان پسوند خودداري  –کشور  –ایرانیان  –ایرانی  –ایران  از بکارگیري عناوین عام -

 گردد.

 
 شوراي عالی انقالب فرهنگی 13/12/90مورخ /دش/14800/90استناد به نامه شماره با(-

و واژه هاي مشتق » مبتکران«و » مخترعان« -»خبرگان« - »نخبگان«از بکارگیري واژگان  )پیوست

ي واژگان فوق باید هنگام تقاضاي صدور یردر نام خودداري گردد و درصورت بکارگ از آنها 

 ص/17586/71شماره : 
 7/8/93مورخ :
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نام را تغییر و یا از سازمان متولی آن امور (بنیاد ملی نخبگان) مجوز الزم را  اعتبارنامه تخصصی

 اخذ نمایند.

نماینده  که به امضاءمبنی بر تغییر نام اي  صورتجلسه  : در صورت تغییر واصالح نام ،) 2(تبصره 

ارسال   اره کل ورزش و جوانان استانبه اد ده هیات موسس رسیده ،قانونی سمن، بازرس و نماین

 گردد.

تصویب  فعالیت سازمان هاي مردم نهاد موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و 21اساسنامه طبق ماده  -2

 )آیین نامه اجرایی پیوستی(تنظیم گردد. 8/5/1384ه مورخ 31281ت/27862شماره  نامه 

 –اهداف باشد:  این موارداساسنامه سمن باید حاوي ئین نامه فوق الذکر؛آ 21ماده طبق  یادآوري : 

ارکان و تشکیالت سمن  –نحوه ایجاد شعبه  –مرکز اصلی فعالیت  –مدت فعالیت –موضوع فعالیت 

–شرایط عضو  –صاحبان امضاء -، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت هاي آنها

محدوده  –نحوه انحالل  –نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه  –یی منابع تامین درآمد و دارا

 جغرافیایی 

 
موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه سمن هاي جوانـان  از ادارات حقـوقی اسـتان هـا  اسـتعالم و        -3

ارسال پاسـخ   واحدهاي  مذکور می بایست ظرف مدت یک هفته پاسخ را ارسال نمایند.در صورت عدم

 مثبت تلقی می گردد. بمنزله استعالم قرر ظرف مهلت م

ور پروانـه قطعـی از سـوي    اعتبارنامه تخصصی به منظور اجازه ادامه فعالیت موقـت تـا زمـان صـد     -4

 براي سازمانهاي مردم نهادي که از سازمان ملی جوانان سابق مجوز فعالیت دارند بـر اسـاس   استانداري

 ددمی گر )صادر 4لوح تنظیم شده(  پیوست شماره 

 ان صدور پروانه قطعـی از سـوي اسـتانداري   اعتبارنامه تخصصی به منظور اجازه فعالیت موقت تا زم -5

) صـادر  5جوانان بر اساس لوح تنظیم شده ( پیوست شـماره  براي متقاضیان تاسیس سازمانهاي مردم نهاد

 .می گردد

بعنوان نمونه می باشـد و لـوح هـاي صـدور اعتبارنامـه       5و4تذکر: لوح هاي ارسالی در پیوست شماره

 تخصصی متعاقبا از سوي مرکز ارسال می گردد.
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به انضمام مدارك مورد نیـاز بـه منظـور صـدور      5و4ه هاي تخصصی ذکر شده در بندهاياماعتبارن  -6

پیوسـت  ( اي مربوطه بر اساس نامه تنظیمی هي  استاندار پروانه قطعی  توسط ادارات کل تابعه استانی به

 ارسال می گردد.) 6شماره 

مسـوول مـالی بـا    صورتجلسه مجمع عمومی سمن مبنی بر انتخاب نماینده قانونی سـمن ،بـازرس و    -7

 )7نظارت نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان تنظیم گردد.(پیوست 

ویه در انجام عملیات مالی، سمن ها ملزم خواهند بـود تنهـا یـک    به منظور ایجاد انضباط و وحدت ر -8

شماره حساب در یکی از بانک هاي دولتی افتتـاح و بـه ادارات کـل اسـتانی وزارت ورزش و جوانـان      

   معرفی نمایند.

استعالم از طریق حراست( استعالمات سه گانه)  ادارات کل ورزش و وجوانان استان صورت می  -9

) و واحد مذکور می بایست ظرف مدت یک ماه پاسخ استعالم را ارسال 4پیوست ا (پذیرد  مطابق ب

 نماید. در صورت عدم ارسال پاسخ ظرف مهلت مقرر، استعالم به منزله مثبت تلقی می گردد.

 

 تذکرات:

 سال تمام باشند.  29سال تا  15سه چهارم متقاضیان بایستی در رده سنی  -1

 امه تخصصی از طریق سامانه انجام می پذیرد. دریافت مدارك جهت صدور اعتبارن -2

تذکر: تکمیل مدارك تا زمان راه اندازي سامانه بصورت دستی از طریق اداره کل متبوع انجام می 

 گیرد. 

براي و فقط  در محدوده استانی انجام صرفاًصدور اعتبارنامه تخصصی جهت اجازه ادامه فعالیت  -3

توسط اداره کل مشارکت هاي اجتماعی  لیت دارند،  استان شعبه و فعا سمن هایی که در چند

صادر  ) اعتبارنامه تخصصی ( با احراز  تطبیق شرایط  در محدوده  ملیجوانان وزارت متبوع

 .خواهد شد

سمن هایی که شرایط احراز محدوده ملی را دارا می باشند می بایست مدارك آنها توسـط اداره   -4

رکت هاي اجتماعی جوانان وزارت متبوع جهت صدور کل استان جمع آوري و به اداره کل مشا

 ارسال گردد.    ره ملی اعتبارنامه تخصصی در گست
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با انجام مراحل : تکمیل پرونده ، انجام استعالم هاي  از استانداري پیگیري اخذ پروانه قطعی -5

  مرتبط ، ثبت سمن و .........به عهده نماینده قانونی سمن می باشد.

 
 عتبارنامه :مدارك صدور ا  ●

 )1فرم هاي تقاضانامه تاسیس(پیوست  -

 عکس و کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضیان تاسیس -

 استعالم  پلیس اطالعات وامنیت عمومی ناجااز متقاضـیان تاسـیس و نماینـده قـانونی سـمن      -

 )3(پیوست 

 استعالم  تخصصی موضوع و گستره فعالیت از واحد هاي حقوقی دستگاه   -

 (آیین نامه اجرایی پیوستی)همین دفترچه  2براساس بند  تدوین اساسنامه -

 )7تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی سمن با نظارت ادارات کل استان ها (پیوست  -

   مدارك جهت ادامه فعالیت •

 نماینده قانونی سمنعکس و کپی شناسنامه و کارت ملی  -

در صورت تغییر فـرد  ن  استعالم  پلیس اطالعات وامنیت عمومی ناجا از  نماینده قانونی سم  -

 )                    3(پیوست مذکور 

 ي حقوقی دستگاه  استعالم  تخصصی موضوع و گستره فعالیت از واحد ها -

مبنی بر انتخاب نماینده قانونی سمن ،بازرس و مسوول مالی مجمع عمومی تنظیم صورتجلسه  -

 )7(پیوست

 )8گزارش عملکرد سمن (پیوست  -

 جوانان اداره کل مشارکت هاي اجتماعی


